
PROCEDURA 

 

 

postępowania nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w przypadku samobójstwa, próby samobójczej ucznia 

lub innego zdarzenia  traumatycznego  

 

 

 

 

1. Procedura uruchomiona jest w sytuacji zgłoszenia przez dyrektora szkoły/ placówki 

próby samobójczej, samobójstwa dziecka , innych zdarzeń traumatycznych 

dotyczących uczniów. 

 

2. W nagłej sytuacji osobami udzielającymi wsparcia psychologicznego są nauczyciele 

wyznaczeni przez dyrektora Poradni. W sytuacji gdy w danym momencie  nie ma 

dyrektora Poradni, osoby do działań wspierających wyznaczona nauczyciel 

upoważniony  przez  dyrektora. 

 

3. W zdarzeniach traumatycznych dotyczących wielu uczniów, dyrektor Poradni 

wyznacza zespół nauczycieli podejmujących działania postwencyjne. Dyrektor 

wyznacza osobę kierującą zespołem. 

 

4. W sytuacjach losowych Poradnia podejmuje działania interwencyjne takie jak: 

 konsultacje indywidualne i grupowe z uczestnikami danego zdarzenia, mające 

na celu rozładowanie napięcia emocjonalnego; 

 terapie krótko i długoterminowe uczestników zdarzenia;  

 wsparcie opiekunów: rodziców,  nauczycieli. 

 

5. Po interwencji psycholog lub osoba kierująca pracą zespołu sporządza notatkę 

służbową, w której informuje dyrektora Poradni o podjętych działaniach 

postwencyjnych oraz o propozycjach postępowania profilaktycznego z udziałem 

pracowników Poradni dla szkoły/ placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Propozycja dla pedagogów szkolnych 

 

PROCEDURA 

postępowania nauczycieli  

w przypadku samobójstwa, próby samobójczej ucznia 

lub innego zdarzenia  traumatycznego 

 

 

I.  

1. O samobójstwie lub próbie samobójczej ucznia należy natychmiast powiadomić 

dyrektora szkoły. Dyrektor powiadamia osoby , których udział w postępowaniu jest 

konieczny ( rodziców, policję, nadzór pedagogiczny, organ prowadzący). 

2. Dyrektor zbiera fakty dotyczące zdarzenia. 

3. Dyrektor przygotowuje notatkę na temat zaszłego zdarzenia. 

4. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli , zwany dalej zespołem kryzysowym, do 

wdrażania planu postwencyjnego. W skład zespołu wchodzi: pedagog, psycholog ( o 

ile zatrudniony jest w szkole), nauczyciel- wychowawca. 

5. Dyrektor nadzoruje działania prowadzone przez zespół kryzysowy. 

6. Dyrektor zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej , na którym 

informuje nauczycieli o przewidywanych działaniach , jakie zostaną podjęte aby 

odpowiedzieć na potrzeby uczniów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

II 

Działania zespołu 

1. Zespół powiadamia nauczycieli o samobójstwie lub próbie samobójczej ucznia z 

informacją o okolicznościach zajścia. 

2. Ustala kolejność pomocy zagrożonym uczniom zgodnie z wymienionymi niżej 

kategoriami:  

 osoby najbliższe,  

 znajomi,  

 osoby o podobnym typie osobowości. 

3. Planuje pomoc nauczycielom , innym osobom. 

4. Prowadzi działania profilaktyczne.  

 Proponuje szkolenia rady pedagogicznej na temat zapobiegania 

samobójstwom. 

 Przygotowuje materiał informacyjny dotyczący zajścia dla osób dzwoniących 

do szkoły. 

 


